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OPPROP - STEMMERETT TIL 16- OG 17-ÅRINGER 
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
  
 
 
Vedlegg: 
Opprop 
 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har mottatt en henvendelse fra LNU som inviterer ordfører til å 
signere et opprop, for å sikre stemmerett til 16- og 17-åringer ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. 
 
Bakgrunn: 
Landrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 
97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen rundt 450.000 medlemskap. 
LNU har lenge jobbet for at 16- og 17-åringer skal få mulighet til å stemme ved stortingsvalg 
og kommune- og fylkestingsvalg. Som oppfølging av valglovutvalgets innstilling som ble 
lagt ut på høring høsten 2020, ønsker LNU å invitere kommunen, ved ordfører til å slutte seg 
til dette oppropet. 
 
Fakta: 
I mai 2020 kom valglovutvalget med sin innstilling til ny valglov. Et av hovedpunktene det 
har vært knyttet spenning til, er hvordan utvalget stiller seg til spørsmålet om 16-årig 
stemmerett. Flertallet i utvalget går inn for å senke stemmerettsalderen til 16 år ved 
kommune og fylkestingsvalg i Norge.   
 



Stemmeretten har blitt utvidet mange ganger i norsk historie. Fra 1919 hadde vi allmenn 
stemmerett for menn og kvinner fra 25 år. Sist den ble senket var i 1978, til 18 år.  
 
 
Vurdering: 
Stemmerettsalderen kan påvirke politisk modenhet blant ungdommer. Hvis 16-og 17- åringer 
får stemmerett, får de kanskje også et incentiv til å bli mer interessert i politikk, til å øke sin 
politiske kompetanse og sette seg inn i politiske saker. En rett til å stemme kan føre til en økt 
interesse for ungdommer til å sette seg inn i hva partiene står for og dermed en klarere 
sammenheng mellom egne holdninger og stemmegivning. Det er imidlertid ikke noe 
folkekrav i Norge om å senke stemmerettsalderen til 16 år, men erfaringen fra senkningen av 
stemmerettsalderen til 18 år fikk raskt en aksept i befolkningen den gang det ble innført. 
 
 
Konklusjon: 
Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Ungdomsrådet kan anmode utvalg for 
oppvekst, utdanning og kultur om å behandle saken. 
Kommunestyret, ved ordfører, kan slutte seg til oppropet. 
 
 
Lillehammer, 29.09.2021 
 
 
Ingunn Trosholmen 
Ordfører 
 

 
 

 
 
 
 
 


